
Veel gestelde vragen over de Mental Health 
 
Bij welke verschijnselen kan ik dit supplement slikken? 
De Women’s Mental Health is een formule die speciaal ontwikkeld is voor vrouwen die te maken 
hebben met zwaarmoedige en sombere gevoelens, maandagochtendgevoel en/of matheid. 
 
Hoe werkt het? 
Women’s Mental Health bevat o.a. Sint Janskruid en L-tryptofaan. Sint Janskruid en L-tryptofaan 
staan bekend om hun positieve invloed bij zwaarmoedige en sombere buien. 
 
Is het een tablet, capsule, of vloeibare vorm? 
Capsule. 
 
Wat is de aanbevolen dosering? 
1 Capsule per dag, wij raden aan deze dosering niet te overschrijden.  
 
Op wel tijdstip kan ik dit supplement het beste innemen? 
Het maakt niet uit of je het in de ochtend, middag of avond inneemt, maar let er wel op dat je het altijd 
na de maaltijd inneemt op hetzelfde tijdstip en met een ruime hoeveelheid water.  
 
Hoe moet ik het supplement innemen? 
Met een ruime hoeveelheid water. Als je moeite hebt om capsules in te nemen, kun je de  
capsule openbreken. Het poeder kan dan eventueel met water, yoghurt of vruchtensap 
worden ingenomen 
 
Kan ik dit supplement tegelijkertijd met andere supplementen van Care for Women gebruiken? 
In principe wel. De productlijn van Care for Women is zo ontwikkeld dat de producten met elkaar te 
combineren zijn. De Mental Health wordt het meest gecombineerd met de Menopause Forte, 
MenoSpray en Energy. Mocht u echter nog andere middelen gebruiken let dan wel op. 
 
! Sint Janskruid kan de werking van geneesmiddelen negatief beïnvloeden. Neem als je het niet 
zeker weet contact op met de Care for Women verpleegkundige of je apotheek. 
 
Bij gelijktijdig gebruik van geneesmiddelen je arts en/of apotheker informeren. 
Hypericum perforatum (Sint Janskruid) kan de werking van volgende geneesmiddelen verminderen: 
 
�         Remmers van het immuunsysteem bv bij orgaantransplantaties en auto- 

      immuunziekten (ciclosporine) 
�         Hartglycosiden bij hartfalen en hartritmestoornissen: digoxine 
�         Antistollingsmiddelen: warfarine en geneesmiddelen van het 

     coumarinetype, zoals acenocoumarol en fenprocoumon 
�         Remmers van het Hiv-virus: indinavir 
�         Anti-epileptica: fenobarbital en fenytoïne 
�         Theofylline en rifampicine 
 
Hypericum perforatum kan ook de werking van de antidepressiva van het SSRI-type beïnvloeden. 
Gelijktijdig gebruik wordt afgeraden. 
Hypericum perforatum kan in combinatie met bepaalde types van de anticonceptiepil (combinatie 
ethinyloestradiol en desogestrel, ook wel sub-50 genoemd) incidenteel doorbraakbloedingen 
veroorzaken. 
Als er een doorbraakbloeding optreedt, kan er sprake zijn van een verminderde bescherming tegen 
zwangerschap. 
 
Verder kan Women’s Mental Health samen met andere middelen gebruikt worden. 
 



Hoe lang mag ik dit supplement achtereen gebruiken? 
Zolang je het nodig hebt. Dit supplement kan jaren gebruikt worden.  
 
Wanneer merk ik resultaat? 
Dit is heel verschillend en afhankelijk van meerdere factoren, zoals hoe gevoelig ben je, hoe is je  
darmopname etc.. Care for Women geeft in haar advisering altijd aan het supplement minimaal  
6 weken te gebruiken. Ervaring heeft geleerd dat een grote groep vrouwen soms pas na 4 of 5  
weken begint te reageren op supplementen omdat het lichaam meer tijd nodig heeft.  
 
Hoe lang doe ik met 1 verpakking? 
De verpakking bevat 30 capsules en is goed voor een maand gebruik.  
 
Zitten er gluten in het supplement? 
Nee, alle producten van Care for Women zijn glutenvrij. 
 
Zijn de producten volledig natuurlijk en niet getest op dieren? 
Voor de producten van Care for Women wordt uitsluitend gebruik gemaakt van natuurlijke 
grondstoffen en onze producten worden niet getest op dieren.  

 


